
Menu de Tratamento / Spa Treatment Menu
Shine Spa for Sheraton Reserva do Paiva



Massagens / Massage

Shine Massage*

60 minutos R$ 230,00

Alivie a tensão com uma massagem que utiliza toalhas quentes e óleo essencial terapêutico aquecido

que aplicados levemente no corpo relaxam e suavizam a pele, deixando-a brilhante, nutrida e hidratada.

Relieve tension with a massage using hot towels and heated therapeutic essential oil which lightly applied on the body

relax and soften the skin, leaving it shiny, nourished and moisturized.

Swedish Massage

60 minutos R$ 200,00

Massagem tradicional realizadas com movimentos de amassamentos e deslizamentos, aplicadas com pressões reguladas

de leve a moderada, excelente para liberar nódulos de tensão do corpo, relaxando os músculos e aliviando a dor.

Traditional massage performed with movements of kneading and sliding, applied with regulated pressures from mild to

moderate, excellent for releasing tension nodules from the body, relaxing muscles and relieving pain

* Padrão Shine Spa



Mix Oriental

60 minutos R$ 220,00

Através da combinação das técnicas de Seitai, Shiatsu e Aman, essa massagem alonga e mobiliza a coluna,

alinhando e relaxando as articulações e os músculos.

By combining the techniques Seitai , Shiatsu , and Aman , this massage stretches and mobilizes the spine, aligning

and releasing the joints and muscles.

Candle Massage

60 minutos R$ 220,00

Esta massagem sensorial associa os benefícios da hidratação profunda das velas aquecidas e o efeito relaxante e

equilibrante da Aromaterapia. A sensação é de 4 mãos por utilizar movimentos da técnica havaiana Lomi Lomi.

This sensorial massage combines the benefits of deep hydration of the heated candles and the relaxing balancing of

Aromatherapy. The sensation is of 4 hands by using movements of the Hawaiian technique Lomi Lomi.

Hot Stones

90 minutos R$ 250,00

Tratamento profundamente calmante e agradável que promove equilíbrio energético, desintoxicação, relaxamento

e drenagem através da massagem com pedras vulcânicas aquecidas e óleos essenciais terapêuticos.

Deeply soothing and pleasant treatment that promotes energy balance , detoxification, relaxation and drainage

through massage with heated volcanic stones and therapeutic essential oils.



Sports Massage 

45 minutos R$ 180,00        

Massagem mais vigorosa e rápida que reduz os espasmos musculares e previne as dores musculares comuns após os   

exercícios físicos. Auxilia na eliminação de toxinas e proporciona relaxamento muscular profundo.

Massage stronger and faster than reduces muscle spasms and prevents common muscle pain after exercise. Helps eliminate

toxins and provides deep muscle relaxation.

Jet Lag Massage 

40 minutos R$ 160,00        

Massagem Drenante e relaxante nas pernas, pés e cervical ajudam a eliminar edema e tensão, além de regular o ritmo 

fisiológico, minimizando os efeitos de fadiga mental e cansaço físico após longas horas de viagem ou noites mal dormidas.  

Massage Draining and relaxing in the legs, feet and cervical help eliminate edema and tension, besides regulating the 

rhythm physiological, minimizing the effects of mental fatigue and physical fatigue after long hours of travel or badly



Reflexology

30 minutos R$ 120,00        

Massagem nos pés com pressão e deslizamento em pontos específicos que trata os órgãos internos a distância, 

promovendo o reequilíbrio e bem estar corporal. O relaxamento completa-se com uma breve massagem nas pernas. 

Foot massage with pressure and slip at specific points that treats internal organs at a distance, promoting the 

rebalancing and corporal well-being. Relaxation is complete with a brief leg massage.

Express Massage 

30 minutos R$ 120,00        

Massagem que pode utilizar uma das variadas técnicas do menu de acordo com a necessidade do cliente, feita em uma 

área específica do corpo. O foco desta massagem é causar um relaxamento muscular em um curto período de tempo.

Massage that can use one of the varied techniques of the menu according to the need of the client, made in a  specific 

area of the body. The focus of this massage is to cause a muscle relaxation in a short period of time. 

Sample Experience 

90 minutos R$ 300,00        

Escolha 3 massagens relaxantes do menu: 30 minutos cada massagem que podem ser realizadas no mesmo dia ou em 

dias e horários diferentes. 

Choose 3 relaxing menu massages: 30 minutes each massage you can be carried out on the same day or in and 

different schedules.



Tratamentos Faciais / Facial Treatment

Shine Facial Royal Jelly*

60 minutos R$ 200,00

Uma fantástica revitalização facial que utiliza a benefícios da Geléia Real em combinação com uma

relaxante massagem facial. O objetivo é manter a ótima resiliência cutânea e proteger a pele das agressões externas.

A fantastic facial revitalization that uses the benefits of Royal Jelly in combination with a relaxing massage

The goal is to maintain optimal skin resilience and protect the skin from external aggressions

Full Skin Facial Cleaning

90 minutos R$ 260,00

Restauração da saúde da pele através da Limpeza e Hidratação profunda associada a uma massagem

Lift que proporciona uma pele acetinada e iluminada.

Restore skin health by cleaning and deep hydration associated with a Lift massage that provides a satin

skin and bright

* Padrão Shine Spa

• *Experiência exclusiva Shine Spa



Roll Lift Bio Mineral Massage

60 minutos R$ 200,00

Um autêntico suplemento de minerais que restaura a firmeza e elasticidade da pele, na sequência, uma

massagem com aplicação do Roll Lift que promove um efeito lift imediato e maior equilíbrio iônico da pele.

An authentic mineral supplement that restores firmness and elasticity of the skin, as a result, a massage

with application of Roll Lift that promotes an immediate lift and larger ionic balance of the skin effect.

Gold Facial Lift

60 minutos R$ 200,00

A Inovadora tecnologia nanoconjugada de partículas de ouro é aplicada para repor fitohormônios que reestrutura

a pele, estimula a produção de colágeno, produz ação lipolift, promovendo o rejuvenescimento facial.

Innovative nanoconjugate technology of gold particles is applied to replace phytohormones that restructure.

The skin, stimulates the production of collagen, produces lipolift action, promoting facial rejuvenation.

Drainage Facial

40 minutos R$ 160,00

A Drenagem linfática manual irá promover uma renovação celular e alivio da retenção de líquidos associada a reposição de

vitaminas, minerais e colágeno deixando a pele do rosto mais clara, firme e com uma aparência mais jovem.

A manual lymphatic drainage will promote cell renewal and relief of fluid retention associated with replenishment of

vitamins, minerals and collagen leaving the skin of the face clearer, firmer and younger looking.



Tratamentos corporais / Body Treatment

Shine Body Gold Wrap* 

60 minutos R$ 250,00

Energização sublime do corpo pelo poder da esfoliação e envolvimento corporal de “algas de ouro” que proporciona 

uma pele macia, suave e revitalizada. Finaliza com uma Massagem Gold Star para relaxar.

Sublime energizing the body by the power of exfoliation and body involvement of "golden algae" that provides skin 

soft, smooth and revitalized. Massage ends with a Gold Star to relax 

In Shape Drainage 

60 minutos R$ 210,00

Massagem com movimentos suaves e relaxantes que auxiliam no metabolismo celular e na redução de líquidos e 

toxinas acumuladas. 

Massage with gentle and relaxing movements that aid in cell metabolism and in the reduction of fluids and toxins

accumulated

In Shape Modeling  

60 minutos R$ 220,00

Massagem com técnicas de amassamento e deslizamento profundo que amenizam os nódulos de gordura, reduz as 

celulites e ajudam a definir o contorno corporal.

Massage with kneading techniques and deep sliding that soften the fat nodules, reduces Cellulite and help define body 

contouring

* Padrão Shine Spa



Marine Therapy

60 minutos R$ 250,00

Tratamento de esfoliação,  banho de sais e massagem que utilizam suplementos minerais a base de água do mar e  

creme de arroz doce com ação Detox e nutritiva para reequilibrar a pele e promover sensação de bem estar. 

Treatment of exfoliation, bath salts and massage that use mineral supplements based on sea water and sweet rice 

cream with detox action and nourishing to rebalance the skin and promote feeling of well being

Spa Experience Delicatessen

90 minutos R$ 300,00

Esfoliação na Ducha Vichy e Envolvimento corporal com aroma intenso de chocolate que utiliza os nutrientes do cacau

para promover hidratação, drenagem e regeneração. Tudo isso irá melhorar a circulação, aumentar a firmeza e maciez

da pele. Para finalizar, uma Massagem relaxante.

Vichy Shower Exfoliation and intense chocolate-based body wrap utilizing cocoa nutrients to promote Hydration,

drainage and regeneration. All this will improve circulation, increase the firmness and softness of the skin. For finish, a

relaxing massage

Moon Bath

90 minutos R$ 300,00 / 120 minutos R$ 350,00 (Inclui Banho Relax na Hidromassagem)

Tratamento de clareamento dos pelos associado a Renovação celular através da esfoliação, hidratação e nutrição

da pele. O banho hidratante na Hidromassagem é opcional e finaliza com uma breve massagem relaxante.

Skin whitening treatment associated with Cell renewal through exfoliation, moisturizing and nutrition of the skin.

Hydromassage bath in the Jacuzzi is optional and ends with a brief relaxing massage



Power Body Detox 

90 minutos R$ 300,00

Tratamento de esfoliação thermo higienizante, dermoativação e Dreno massagem que utilizam produtos que combinam

princípios ativos naturais e biotecnológicos para alcançar uma pele mais firme, iluminada e com efeito Detox.

Treatment of exfoliation thermo hygienizing, dermoactivation and drainage massage using products that combine Active 

natural and biotechnological principles to achieve firmer, brighter and detoxifying skin.

Argilotherapy

90 minutos R$ 300,00

Tratamento de cura e embelezamento através do Banho relaxante na ducha Vichy com gel de Aloe Vera que acalma e

cicatriza a pele. Em seguida, o envolvimento corporal com argila aquecida proporciona maior contorno corporal,

hidratação e um toque aveludado a pele. Por fim, uma massagem relaxante.

Treatment of healing and beautification through the relaxing bath in Vichy shower with Aloe Vera gel that calms 

and Heals the skin. Then, the corporal involvement with heated clay provides greater body contour, Hydration and a 

velvety touch to the skin. Finally, a relaxing massage

Cleópatra Touch

120 minutos R$ 400,00

Esfoliação de Cristais de Quartzo e um verdadeiro "Banho Cleópatra" na hidromassagem, rico em proteínas de leite, cacau e

de colágeno marinho que deixa a pele macia, nutrida e hidratada. Em seguida, uma Massagem Relaxante com óleo de

algodão que deixa a pele sedosa e suave proporcionando um profundo conforto e tranquilidade ao corpo, mente e espírito.

Exfoliation of Quartz Crystals and a true "Cleopatra Bath" in the whirlpool, rich in milk, cocoa and cucumber proteins Marine 

collagen that leaves skin soft, nourished and moisturized. Then a Relaxing Massage with oil of Cotton that leaves the skin 

silky and soft providing a deep comfort and tranquility to the body, mind and spirit 



Tratamentos a Dois / Treatment for Two

Shine for Two

60 minutos R$ 450,00

O ritual a dois inicia com uma Massagem Relaxante com creme a base de Arroz Doce que ativa a sensação de prazer e 

bem-estar, seguida por alongamentos com lençol de seda que envolvem o corpo, reenergizando e acalmando todo o ser. 

The two-part ritual begins with a Relaxing Massage with Sweet Rice based cream that activates the sensation of pleasure 

and  well-being, followed by stretches with silk sheets that envelop the body, reenergizing and calming the whole being.

Couple Spa 

90 minutos R$ 500,00

Esfoliação corporal, seguida de massagem Herbal aplicada no corpo com pindas e óleos aquecidos. Uma experiência 

inesquecível para viver juntos.

Dry scrub made with natural fiber gloves, then massage Herbal applied to the body with pindas and heated oils. An 

unforgettable experience to live together.

Family Time 

60 minutos R$ 300,00

Desfrute de uma experiência inesquecível com seus “pequeninos”. Este pacote inclui uma massagem relaxante para o  

adulto e uma massagem de “algodão doce” para a criança. Para finalizar, um Spa dos Pés revigorante para ambos.

Enjoy an unforgettable experience with your "little ones" . This package includes a relaxing massage for adults and a 

massage " cotton candy " for the child. Finally, a spa of invigorating for both legs.



Men Facial Care 

60 minutos R$ 200,00        

Tratamento facial completo seguido de máscara facial hidratante e massagem Roll lift, especialmente criado para a pele    

masculina.

Full facial treatment followed by moisturizing facial mask and massage Roll lift , specially designed for male skin .

Men’s Muscle Rub Massage

60 minutos R$ 230,00        

Massagem descontraturante apropriada para atletas de alta performance utilizando bálsamo aquecido.

Descontracturant appropriate massage for high performance athletes using heated balm.

Shine Wellness for Men

90 minutos R$ 290,00        

Tratamento reparador que inicia com esfoliação corporal seguida de massagem corporal relaxante para aliviar o 

estresse. Um tratamento Facial exclusivo para homens finaliza essa experiência espetacular.

Restorative treatment that initiates with body scrub followed by relaxing body massage to relieve the

stress. An exclusive men's facial finishes this spectacular experience.

Exclusivo para Homens / Exclusive for Men



Exclusivo para Mães / Exclusive for Mother

Massage for Pregnant

90 minutos R$ 260,00

Massagem Drenante e relaxante corporal especial para gestante que busca aliviar as tensões e o inchaço. Em 

seguida, Drenagem facial e massagem com Roll Lift para prevenir retenção de líquidos e melhorar as linhas de 

expressão. 

Massage Draining and relaxing body special for pregnant woman seeking to relieve tension and swelling. Then,

Facial drainage and massage with Roll Lift to prevent fluid retention and improve expression lines.

Dream Massage for Mother & Baby

60 minutos R$ 280,00

Momento único entre mão e filho. Inicia com Banho de imersão mãe e bebê juntos na hidromassagem com 

produtos suaves especiais para pele do bebê. Em seguida, Massagem Drenante e Relaxante para mãe e   

Shantala para o bebê com a finalidade de estimular e melhorar a qualidade do sono. 

Single moment between hand and child. Starts with Bath soaking mother and baby together in whirlpool with 

Soft special products for baby skin. Then, Draining and Relaxing Massage for Mother and Shantala for the baby 

for the purpose of stimulating and improving the quality of sleep. 

.



Mãos & Pés / Hands & Feet

Shine Hands*

30 minutos R$ 50,00

Um tratamento profundamente relaxante e restaurador que oferece uma tripla ação: limpar, hidratar e proteger a  

pele, o que deixará suas mãos com aparência espetacular e irresistível ao toque. 

A deeply relaxing treatment and restorative offering a triple action: cleanse, moisturize and protect the skin, which  

will leave your hands with spectacular looks and irresistible to the touch.

Shine Feet*

40 minutos R$ 60,00

Transforme seus pés cansados com este tratamento de restauração calmante, rejuvenescimento e massagem nos   

pés, deixando a pele extremamente macia, suave e revigorada. 

Turn your tired feet with this soothing restoration treatment, rejuvenation and massage in the Feet, leaving the skin 

extremely soft, soft and invigorated

* Padrão Shine Spa



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Shine & Glow - Day Spa Single

4 horas R$ 600,00       

Dia de Spa Especial para quem deseja alcançar um complete bem-estar:

 Ritual de escalda pés 

 Banho Relax (Banho turco na Ducha Vichy ou Banho de sais na Hidromassagem)

 Candle Massage

 Gold Facial Lift 

 Momentos de Reidratação são oferecidos durante e após a terapia

 Acesso a Sauna e Áreas de Relaxamento

Special Spa day for those who want to achieve a complete well-being:

 Scalping Feet Ritual 

 Relax Bath (Turkish bath in the Vichy Shower or Bath of salts in the Whirlpool) 

 Candle Massage 

 Gold Facial Lift

 Moments of Rehydration are offered during and after therapy 

 Access to Sauna and Relaxation Areas

:



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Shine your Day - Day Spa Single + Day Use

8 horas R$ 700,00

Um dia de Relaxamento e Lazer no Shine Spa e Hotel Sheraton:

 Shine & Glow – Day Spa Single - Shine Spa (4 horas)    

 Acesso as áreas de Piscinas 

 Acesso ao Sheraton Fitness

 Wifi 

 Estacionamento 

 Almoço + Refrigerante ou Suco

A Day of Relaxation and Leisure at Shine Spa and Sheraton Hotel:

 Shine & Glow - Day Spa Single - Shine Spa (4 hours) 

 Access as Swimming Pool Areas

 Access to Sheraton Fitness 

 Wi-Fi 

 Parking 

 Lunch + Soda or Juice



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Pernambuco Beaches - Reserva do Paiva 

3 horas R$ 450,00 

Uma verdadeira experiência Brasileira com produtos a base de côco verde:

A true Brazilian experience with green coconut products: 

 Esfoliação corporal  / Body scrub 

 Banho Relax na Hidromassagem / Relax Bath in the Whirlpool

 Massagem Sueca / Swedish Massage

 Shine Facial Royal Jelly

Durante o tratamento será servido água de côco natural e snacks de tapioca  

During the treatment will be served natural coconut water and tapioca snacks



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Pernambuco Beaches - Porto de Galinhas

3 horas R$ 450,00

Uma inesquecível experiência sensorial com produtos a base de ervas brasileiras:

An unforgettable sensorial experience with products based on Brazilian herbs: 

 Esfoliação corporal  / Body scrub 

 Banho Turco na Ducha Vichy / Turkish Bath in Shower Vichy 

 Massagem com velas / Candle massage 

 Roll Lift Bio Mineral Massage  

Durante o tratamento serão servidos sucos Detox e frutas secas.

During the treatment will be served Detox juices and dried fruits



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Pernambuco Beaches - Maracaípe

3 horas R$ 450,00

Um ritual de renovação orgânica à base de sais marinhos,  enriquecidos de minerais e óleos essenciais de lavanda:

A ritual of organic renewal based on marine salts, enriched with minerals and essential oils of lavender:

 In Shape Drenagem  / In Shape Drainage

 Banho Detox na Hidromassagem / Detox Bath in the Whirlpool 

 Massagem Shine / Shine Massage

 Drenagem Facial / Facial Drainage 

Durante o tratamento serão servidos chá Detox e snacks nutritivos.

During the treatment will be served Detox tea and nutritious snacks 



Programas Day Spa / Packages Day Spa 

Turkish Journey 

2 horas e 30 minutos R$ 420,00

Um ritual que reproduz os típicos e verdadeiros banhos Turcos, iniciado com uma limpeza profunda dos pés a 

cabeça e uma sublime massagem com a espuma produzida pelo ‘’ensaboar’’ das luvas atoalhadas com o gel 

espumante de Bardana. 

A ritual that reproduces the typical Turkish baths, started with a deep cleansing of the feet and a sublime massage

with the foam produced by the soaping of the gloves with the frothy Burdock gel.

Ritual Completo / Complete Ritual:

 Esfoliação com sementes na Vichy / Exfoliation with seeds in Vichy

 Banho Turco na Ducha Vichy / Turkish Bath in Shower Vichy 

 Limpeza profunda do Couro Cabeludo / Deep Scalp Cleaning 

 Massagem Craneana / Massage Cranial 

 Reidratação com chá Detox e  Mix de frutas / Rehydration with Detox Tea and Fruit Mix 

 Massagem Relaxante com óleo aquecido / Relaxing massage with heated oil



Day Spa Noivas & Noivos 
Day Spa Brides & Grooms 

Day Spa Noiva Silver / Bride Day Spa Silver

3 horas R$ 650,00

 Ritual Escalda Pés 

Ritual Footbath Feet

 Esfoliação Corporal com Semente de Apricot

Body Scrub with Apricot Seed

 Massagem Shine

Shine Massage 

 Momento Reidratação - Dry Food Mix + água de côco 

Rehydration Time - Dry Food Mix + Coconut Water

 Roll Lift Bio Mineral Massage – Flash Lift 



Day Spa Noiva Gold / Bride Day Spa Gold

3 horas e 30 minutos R$ 750,00

 Ritual Escalda Pés 

Ritual Footbath Feet

 Esfoliação Corporal com Semente de Apricot

Body Scrub with Apricot Seed

 Banho de Rosas na Hidromassagem 

Bath of Roses in the whirlpool

 Massagem Shine 

Shine Massage 

 Momento Reidratação - Dry Food Mix + água de côco 

Rehydration Time - Dry Food Mix + Coconut Water

 Roll Lift Bio Mineral Massage – Flash Lift 

Day Spa Noivas & Noivos 
Day Spa Brides & Grooms 



Day Spa Noiva Shine / Bride Day Spa Shine

4 horas R$ 850,00

 Ritual Escalda Pés / Ritual Footbath Feet

 Esfoliação Corporal com Semente de Apricot

Body Scrub with Apricot Seed

 Banho de Rosas na Hidromassagem 

Bath of Roses in the whirlpool

 Massagem com Velas / Candle Massage

 Massagem Shine / Shine Massage

 Momento Reidratação - Dry Food Mix + água de côco 

Rehydration Time - Dry Food Mix + Coconut Water

 Roll Lift Bio Mineral Massage – Flash Lift 

Day Spa Noivas & Noivos 
Day Spa Brides & Grooms 



Shine Spa Noiva / Bride Shine Spa

Monte uma programação diferenciada que pode iniciar até um mês antes do casamento:

Assemble a differentiated schedule that can start up to a month before the wedding:

 30 Dias antes / Days Before: Argilotherapy + Full Skin Facial Cleaning - 180 min. R$ 504,00

 21 Dias antes / Days Before: In Shape Drainage + Facial Drainage - 100 min. R$ 333,00

 14 Dias antes / Days Before: Spa Experience Delicatessen + Gold Facial Lift - 150 min. R$ 450,00

 7 Dias antes / Days Before: In Shape Drainage + Facial Drainage - 100 min. R$ 333,00

 Day Spa Noiva /  Bride Day Spa: Escolher / To Choose:  Silver  R$ 650,00/ Gold  R$ 750,00 / Shine R$ 850,00

Shine Spa Noiva/ Shine Spa Bride: Silver R$ 2.270,00 / Gold  R$ 2.370,00 / Shine R$ 2.470,00

 Dia Seguinte / Following Day: Shine For Two - 60 min. R$ 450,00

Shine Spa Noiva / Shine Spa Bride + Dia Seguinte/ Following Day:  Silver R$ 2.720,00 / Gold R$ 2.820,00 / Shine R$ 2.920,00

Day Spa Noivas & Noivos 
Day Spa Brides & Grooms 



Day Spa Noivo 

Groom Day Spa

2 horas R$ 400,00

 Esfoliação corporal  / Body scrub

 Swedish Massage / Massagem Sueca

 Men Facial Care 

Day Spa Mãe dos Noivos, Madrinhas e Daminhas  
Day Spa Mother of the Bride and Groom, Bridesmaids and Bridesmaid

2 horas R$ 400,00

 Esfoliação corporal  / Body scrub 

 In Shape Drainage / In Shape Drenagem

 Facial Drainage and Roll Lift Massage / Drenagem Facial e Massagem com Roll Lift

Day Spa Pai dos Noivos, Padrinhos e Pajens
Day Spa Father of the Bride and Groom, Godparents and Pajens 

90 minutos R$ 300,00

 Swedish Massage / Massagem Sueca

 Men Facial Care

Day Spa Noivas & Noivos 
Day Spa Brides & Grooms 



Tratamentos complementares
Complementary Treatment

Tratamentos Faciais Extras / Extras Facial Treatments

 Esfoliação Facial & Aplicação de argila (30 min.)..........................................R$ 80,00     

 Drenagem Facial (20 min.)............................................................................R$ 80,00       

 Massagem com Roll lift  (20 min)................................................................. R$ 60,00

 Tratamento Facial Expresso com Máscara Botox (30 min.)..........................R$ 120,00

Mãos & Pés Expresso / Hands & Feet Express

 Spa das Mãos & Pés (50 min.)........................................................................R$ 80,00

Quick Massage  

 Shiatsu na cadeira de massagem (20 min)....................................................R$ 80,00



Tratamentos complementares
Complementary Treatment

Tratamentos Corporais Extras / Extras Body Treatments

 Aplicação de Argila corporal/ área (30 min.)..................................................R$ 60,00 / R$ 100,00 *

 Esfoliação Corporal  Hidratante (Semente de  Apricot) (30 min.)..................R$ 90,00 / R$ 130,00 *

 Esfoliação Corporal Slim (Reduxel Thermo) (30 min.)....................................R$ 90,00 / R$ 130,00* 

 Esfoliação Corporal Detox (Cristais de Quartzo) (30 min.).............................R$ 90,00 / R$ 130,00*

 Máscara Corporal Slim (30 min) ....................................................................R$ 100,00 / 140,00*

 Máscara Corporal Detox (30 min)..................................................................R$  100,00 / 140,00*

 Banho Relax na Hidromassagem  (30 min).....................................................R$ 120,00 

 Banho de Rosas na Hidromassagem (30 min)................................................R$ 120,00

 Banho Detox na Hidromassagem (30 min).....................................................R$  120,00

 Banho Turco com gel de Aloe Vera na Ducha Vichy (30 min.)........................R$  120,00*

 Banho Turco  com gel de Bardana na Ducha Vichy (30 min.)..........................R$ 120,00*

* Utilização da Ducha Vichy
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SHERATON RESERVA DO PAIVA HOTEL & CONVENTION CENTER

Av. A Nº 4, Quadra F1, Lote 4A3 – Loteamento, Reserva do Paiva, Praia do Paiva
Cabo de Santo Agostinho-PE, Brasil

T- +55 81 33122078 M- +55 81 994071433 F - +55 81 33122000
sheraton.com | like us on Facebook | follow us on Instagram

Share the Glow...

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=3783&language=pt_BR&localeCode=pt_BR
https://www.facebook.com/sheratonreservadopaiva
https://instagram.com/sheratonreservadopaiva/

